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EDITORIAL

Novas Tendências da RBEF

Em 1994, o Conselho da SBF aprovou sens��veis mo-
di�ca�c~oes na linha editorial da RBEF, no sentido de
torn�a-la mais abrangente e objetivando alcan�car um
p�ublico mais diversi�cado. Dever-se-iam buscar novos
enfoques de divulga�c~ao da F��sica, abordagem de pro-
blemas espec���cos do Ensino M�edio, da Gradua�c~ao e da
P�os-Gradua�c~ao, e dentro de uma linguagem acess��vel,
discutir t�opicos hist�oricos e modernos da F��sica. A par-
tir da��, o n�umero de assinantes apresentou crescimento
expressivo.

Ao assumirmos a Editoria, propusemos a consti-
tui�c~ao de um Conselho para de�nir as novas tendências
e a pol��tica editorial. Ficou acordado que a RBEF man-
ter�a a sua principal caracter��stica atual: a abrangência.
Neste sentido, a RBEF dever�a atender a todos os seg-
mentos interessados nos aspectos culturais e instrucio-
nais da F��sica, visando atingir um amplo p�ublico for-
mado por pesquisadores, alunos de gradua�c~ao e p�os-
gradua�c~ao, professores de F��sica em todos os n��veis de
escolariza�c~ao. Dever�a ainda divulgar os trabalhos da
comunidade que atua na pesquisa e desenvolvimento
de metodologia e materiais para o ensino no pa��s. Nos-
sos paradigmas seriam publica�c~oes como o \American
Journal of Physics" e o \The Physics Teacher", ou suas
similares europ�eias. Registramos que recentes contri-
bui�c~oes interessantes procedem de estudantes de P�os-
Gradua�c~ao que têm reportado compila�c~oes objetivas e
claras de suas disserta�c~oes de mestrado e alguns resul-
tados de seus projetos de doutorado. Assim, a RBEF
tem contribu��do neste importante aspecto da forma�c~ao
de nossos pesquisadores.

Um outro objetivo a ser perseguido ser�a, sem
d�uvida, a qualidade editorial. Atrav�es de um criteri-
oso e amplo processo de revis~ao por pares, pretende-se
que a RBEF alcance um excelente padr~ao de qualidade
cient���ca e pedag�ogica. Temos atualmente um Corpo
de �Arbitros constitu��do por pesquisadores e professores
que aliam competência em sua �area de atua�c~ao �a de-
dica�c~ao permanente ao ensino, �a preocupa�c~ao com os
aspectos culturais, hist�oricos e humanistas da F��sica e
ao engajamento de alguma forma na tarefa de melhorar
o ensino.

A RBEF deve ainda abrir um canal efetivo de comu-

nica�c~ao junto �a comunidade que leciona F��sica. �E pre-
ciso, ent~ao, incentivar a participa�c~ao do leitor atrav�es
da discuss~ao dos temas abordados e da divulga�c~ao de
suas sugest~oes e propostas, assumindo um profundo
car�ater interativo. N~ao queremos que a RBEF seja uma

revista de estante, mas uma revista de estudo, de sala
de aula, de discuss~ao e debates. Da�� a busca da diver-

sidade, do conito de id�eias e da polêmica.

A partir deste n�umero, a RBEF ser�a composta das
seguintes se�c~oes:
Cartas ao Editor - Abertura de um canal para a par-
ticipa�c~ao do leitor.
Artigos Gerais - Apresenta�c~ao de trabalhos sobre te-
mas gerais, de conte�udo e metodol�ogicos de interesse
para o ensino de F��sica.
Pesquisa em Ensino de F��sica - Publica�c~ao de tra-
balhos originais ou de revis~ao de pesquisa, com a preo-
cupa�c~ao de fornecer informa�c~oes e subs��dios relevantes
aos instrutores de F��sica e ciências em geral.
Hist�oria da F��sica e Ciências A�ns - Publica�c~ao
de trabalhos que abordem aspectos hist�oricos que pos-
sam ser interessantes ao ensino, a divulga�c~ao de fatos
hist�oricos relevantes, an�alise de trabalhos fundamen-
tais com �ns did�aticos, destaque para a contribui�c~ao
de f��sicos.
Notas e Discuss~oes - Apresenta�c~ao de pequenos ar-
tigos sobre quest~oes espec���cas, novos aparatos para o
laborat�orio, solu�c~ao de problemas interessantes e co-
ment�arios sobre artigos publicados na RBEF.
Resenhas - Publica�c~ao de resenhas de livros de inte-
resse geral para f��sicos e para professores e estudantes
dos diversos graus de ensino. Os temas dos livros a se-
rem analisados poder~ao cobrir assuntos especializados
de f��sica ou de ciências correlatas, textos did�aticos, de
divulga�c~ao cient���ca e de ensino de ciências. Ser~ao con-
siderados tamb�em livros que tratem de assuntos relacio-
nados tais como: hist�oria e �loso�a da ciência; rela�c~oes
entre cultura, ciência e arte; pol��tica cient���ca e tec-
nol�ogica; �c�c~ao cient���ca; temas referentes �a interface
entre ciência e sociedade; etc. V��deos e softwares inte-
ressantes tamb�em poder~ao ser analisados.

A RBEF apresentar�a ainda n�umeros com Se�c~oes Es-
peciais discutindo t�opicos apresentados nas principais
Escolas da SBF, do Simp�osio Nacional de Ensino de
F��sica e do Encontro de Pesquisa em Ensino de F��sica.
O primeiro desta s�erie j�a foi programado e ser�a devo-
tado ao Magnetismo.

A RBEF pretende elevar a sua posi�c~ao como impor-
tante f�orum de divulga�c~ao de resultados da Pesquisa
em Ensino de F��sica no pa��s e na Am�erica Latina. Mais
ainda, gostar��amos que estes trabalhos fossem efetivos
na pr�atica do docente em sua escola. Estaremos indu-
zindo a produ�c~ao de textos que apresentem propostas
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concretas para a melhoria real do nosso ensino. Urge
um esfor�co da comunidade para atender uma parcela
importante de docentes espalhados por in�umeras insti-
tui�c~oes brasileiras e que n~ao participam dos Encontros
de F��sica patrocinados pela SBF.

Na se�c~ao Hist�oria da F��sica e Ciências A�ns, ser~ao
publicados trabalhos relevantes n~ao apenas sobre pes-
quisa original nesta �area, mas tamb�em aqueles que ex-
plorem conceitos e/ou experiências ilustrativas do de-
senvolvimento da f��sica e sirvam como subs��dios para
a de�ni�c~ao de conte�udos e proposi�c~ao de estrat�egias
do ensino. Em particular, pretendemos uma aborda-
gem mais espec���ca para a ainda incipiente hist�oria das
F��sicas brasileira e latino-americana, buscando divulgar
os principais feitos de nossos cientistas.

O Conselho Editorial constatou que a RBEF tem
di�culdades em despertar o interesse dos professores de
F��sica dos ensinos fundamental e m�edio e das escolas
brasileiras. Na tentativa de contribuir para a melhoria
do ensino de F��sica nestes n��veis, deveremos lan�car em
breve a revista \A F��sica na Escola", um suplemento
da RBEF dirigido aos professores do Ensino M�edio e
contando com a colabora�c~ao efetiva dos mesmos.

O novo milênio prenuncia grandes desa�os para a
Educa�c~ao. Em particular, novas tecnologias para o en-
sino est~ao sendo desenvolvidas (F��sica \just in time",
�a distância, via rede de computadores, etc.). Novas
diretrizes para o curso de F��sica e suas respectivas ha-
bilita�c~oes - Bacharel, Licenciado, Tecn�ologo, Interdisci-
plinar - têm sido aprovadas pela comunidade (ver artigo
de Marco Antonio Moreira neste n�umero). Uma radi-
cal reformula�c~ao curricular na �area de Ciências e Ma-
tem�atica no Ensino M�edio tem sido proposta atrav�es
dos \Parâmetros Curriculares Nacionais". H�a em mar-
cha uma verdadeira revolu�c~ao nos mecanismos de acesso
ao ensino Superior. Algumas institui�c~oes dever~ao usar
o modelo e a linguagem dos PCNs nos seus vestibulares.
�E evidente a falta de material did�atico de apoio para a
implementa�c~ao das modi�ca�c~oes sugeridas.

Esperamos receber sugest~oes, cr��ticas (e existem
muitas, como constatamos no VII EPEF, Florian�opolis,
mar�co, 2000) e contribui�c~oes importantes para a me-
lhoria do ensino de F��sica em todos os n��veis no pa��s.
Temos certeza que o Conselho Editorial saber�a acolher
e analisar com elevado esp��rito todas as reinvidica�c~oes.

M~aos �a obra.


